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Система організаційно-економічного забезпечення  

соціально-екологічної відповідальності бізнесу 

 
Д. О. СМОЛЕННІКОВi, О. В. ЛЮЛЬОВii 

 
 

Стаття присвячена теоретичним засадам формування системи організаційно-економічного 

забезпечення соціально-екологічної відповідальності бізнесу. Зазначена система містить ряд 

блоків: діагностичний, блок впровадження заходів соціально-екологічної відповідальності бізнесу 

та блок соціально-економічної трансформації підприємства. Зазначені структурні елементи 

поєднуються у цілісний механізм прямими й зворотними зв’язками, визначають напрями й 

характер взаємодії всередині системи. При цьому визначальна роль у запровадженні соціально-

екологічної відповідальності бізнесу належить стейкхолдерам різного рівня ієрархії. У статті 

наведено авторський підхід до оцінки соціально-економічної ефективності системи забезпечення 

соціально-екологічної відповідальності бізнесу, який на відміну від існуючих базується на 

взаємозв’язку між рівнем соціально-екологічної відповідальності бізнесу, гудвілом та 

фінансовими результатами діяльності підприємства, а також додатково враховує підвищення 

рівня соціально-екологічної безпеки регіону. 
 

Ключові слова: організаційно-економічне забезпечення, система, соціально-екологічна 

відповідальність, стейкхолдер. 
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Вступ. Останнім часом все більшої актуальності набувають питання соціальної, 

зокрема соціально-екологічної відповідальності бізнесу, що обумовлено загрозами 

техногенних екологічних катастроф та аварій. Це передбачає розроблення та 

впровадження суб’єктами господарювання природоохоронних програм і проектів з 

метою забезпечення соціально-екологічної відповідальності бізнесу. На регіональному 

та національному рівнях це стосується також питань забезпечення соціально-

екологічної безпеки. Разом з тим недостатньо розробленими у теоретичному та 

науково-методичному аспектах залишаються питання організаційно-економічного 

забезпечення соціально-екологічної відповідальності бізнесу. 

Постановка проблеми. Дослідженню екологічної та соціально-екологічної 

відповідальності бізнесу присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, у 

тому числі Т. О. Віннікової [1], М. В. Гаєвскої [2], В. В. Гассій та І. М. Потравного [3], 

О. А. Грішнової [5], І. В. Косякової [7], Н. Н. Крупіної [8], Н. В. Пахомової та 

K. Richter [9], Н. М. Пусенкової [10], М. М. Салдаєвої [11], а також S. B. Banerjee [14], 

M. E. Porter та Claas van der Linde [20], A. Schaefer та B. Harvey [21]. 

При цьому визначальна роль у запровадженні соціально-екологічної 

відповідальності бізнесу належить стейкхолдерам різного рівня ієрархії. 

Дослідженню теорії стейкхолдерів присвячені праці R. E. Freemen [15], M. Jurgensa, 

P. Berthonb, L. Papaniac, H. A. Shabbird [17]. Питання ролі стейкхолдерів у вирішенні 
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екологічних питань піднімалося у працях таких учених: K. Gibson [16], K. Long, 

Y. Wang, Y. Zhao, L. Chen [18], J. Peloza, M. Loock, J. Cerruti та M. Muyot [19], 

M. Suskevics, K. Tillemann, M. Külvik [22], H. Wang [23] та ін. 

Організаційну систему заходів забезпечення соціальної відповідальності 

підприємства досліджували Л. А. Грицина [4], О. В. Дудкін [6], О. В. Степанова [12] та 

ін. 

Разом із тим недостатньо дослідженим залишається питання формування системи 

організаційно-економічного забезпечення соціально-екологічної відповідальності 

бізнесу. 

Метою статті є визначення, аналіз та характеристика основних складових системи 

організаційно-економічного забезпечення соціально-екологічної відповідальності 

бізнесу, а також дослідження взаємозв’язків між ними. 

Результати дослідження. Впровадження принципів соціально-екологічної 

відповідальності бізнесу передбачає розроблення системи організаційно-економічного 

забезпечення. Ця система містить організаційну та мотиваційну складові.  

До організаційної складової відносимо два основні блоки: діагностичний блок та 

блок впровадження заходів соціально-екологічної відповідальності бізнесу. 

Діагностичний блок (рис. 1) спрямований на визначення наявної ситуації щодо 

соціально-екологічної відповідальності на підприємстві, оцінку потенціалу 

підприємства щодо запровадження заходів соціально-екологічної відповідальності, 

визначення стратегій соціально-екологічної відповідальності бізнесу, на що додатково 

впливає рівень соціально-екологічної безпеки регіону, де розташоване підприємство. 

 

 
 

Рис. 1. Діагностичний блок організаційної складової системи забезпечення 

соціально-екологічної відповідальності бізнесу (розроблено Д. О. Смоленніковим) 
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підприємством та стейкхолдерами, вибір стратегічних альтернатив запровадження 

соціально-екологічної відповідальності бізнесу, а також механізм фінансування заходів 

соціально-екологічної відповідальності, зокрема партисипативне фінансування.  

Із точки зору організаційно-економічного забезпечення соціально-екологічної 

відповідальності бізнесу важливим є механізм взаємного впливу стейкхолдерів різного 

рівня ієрархії на підприємство та підприємства на стейкхолдерів, а також механізм їх 

підтримки. Саме погляд на двосторонній вплив стейкхолдерів дозволяє вважати 

основним бенефіціаром від запровадження соціально-екологічної відповідальності не 

лише громаду, а і саме підприємство. Причому йдеться не лише про опосередковані 

ефекти для підприємства, а і про безпосередні економічні ефекти. Зазначені ефекти 

можуть бути у вигляді приросту економії коштів за рахунок добросусідських відносин у 

громаді (у результаті відсутності чорного піару та нечесної конкуренції, усунення 

конфліктів у ЗМІ, зменшення судових витрат), збільшення клієнтської бази і відповідно 

обсягів продажів за рахунок зростання іміджу тощо. Крім того, запровадження 

соціально-екологічної відповідальності може стати основою конкурентних переваг 

підприємства, а також елементом створення бар’єра для входження в галузь інших 

фірм-конкурентів.  

Зазначені складові утворюють блок соціально-економічної трансформації 

підприємства, який демонструє економічну складову системи забезпечення соціально-

екологічної відповідальності бізнесу (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Блок соціально-економічної трансформації підприємства 
(розроблено Д. О. Смоленніковим на основі [13]) 
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«пожертви» підприємства у вигляді запровадження програм та заходів соціально-

екологічної відповідальності бізнесу, не дає бажаних результатів, адже наразі далеко не 

всі підприємства проводять навіть поодинокі заходи соціально-екологічної 

відповідальності. 

На нашу думку, більш дієвою була б інформаційна компанія з боку держави та 

неурядових організацій, яка б доводила економічну ефективність соціально-екологічної 

відповідальності бізнесу і яка б висвітлювала всі види ефектів від запровадження таких 

заходів для підприємства. Так, керівництво підприємства мало б можливість побачити, 

що грошові ресурси, витрачені на заходи соціально-екологічної відповідальності – це не 

втрати, а інвестиції, які окупаються з часом та приносять позитивні ефекти. 

Довести останню тезу дозволить запропонований нижче авторський підхід до оцінки 

соціально-економічної ефективності системи забезпечення соціально-екологічної 

відповідальності бізнесу. 

Запровадження соціально-екологічної відповідальності бізнесу, на нашу думку, має 

корпоративний та регіональний ефекти.  

Так, взаємозв’язок між рівнем соціально-екологічної відповідальності бізнесу та 

гудвілом підприємства, а також взаємозв’язок між збільшенням гудвілу та фінансовими 

результатами діяльності підприємства розглядаються нами як корпоративний ефект.  

У свою чергу, підвищення рівня соціально-екологічної відповідальності 

підприємства позитивно впливає на підвищення рівня соціально-екологічної безпеки 

регіону. Це проявляється у зменшенні екологічного навантаження на навколишнє 

середовище та попередження еколого-економічних збитків. Цей ефект визначається 

нами як регіональний.  

При цьому оцінювати соціально-економічну ефективність системи забезпечення 

соціально-екологічної відповідальності бізнесу пропонуємо саме через ці два види 

ефектів. 

Так, вплив соціально-екологічної відповідальності бізнесу на гудвіл підприємства 

(𝐸𝐺 ) пропонуємо вимірювати так: 

 

𝐸𝐺 =
∆𝐼СЕВ

∆𝐺
  ,    (1) 

 

де ∆𝐼СЕВ – зміна рівня соціально-екологічної відповідальності підприємства, %; 

∆𝐺 – зміна гудвілу підприємства, грош. од. 
 

Ефективність системи соціально-екологічної відповідальності бізнесу (𝐸СЕВ) 

вимірюється за формулою: 

 

𝐸СЕВ =
∆П

∆ССЕВ

 ,    (2) 

 

де ∆П – зміна прибутку підприємства, грош. од.; ∆ССЕВ – зміна витрат 

підприємства на програми та заходи соціально-екологічної відповідальності, грош. од. 

 

При цьому зміна прибутку визначається так: 
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∆П = ∆Д − ∆ССЕВ,    (3) 
 

де ∆Д – зміна доходу підприємства, грош. од.; 

 

Регіональний ефект (ER), у свою чергу, пропонуємо визначати за формулою 

 

𝐸𝑅 =
∆𝐼СЕВ

∆𝐼В
,      (4) 

де ∆𝐼В – зміна індексу соціально-екологічної безпеки регіону, %. 

 

Розроблений підхід дозволяє визначити вплив заходів із підвищення рівня 

соціально-екологічної відповідальності бізнесу одночасно на економіку самого 

підприємства та розвиток соціально-економічної системи регіону. 

Зазначені блоки системи організаційно-економічного забезпечення соціально-

екологічної відповідальності бізнесу поєднуються у методично цілісний механізм 

прямими й зворотними зв’язками, що визначають напрями й характер взаємодії 

всередині системи. 

Розуміння взаємозв’язків у системі організаційно-економічного забезпечення 

соціально-екологічної відповідальності бізнесу надасть можливість ефективного 

використання ресурсів для запровадження соціально-екологічної відповідальності 

підприємства. 

Висновки і перспективи подальших наукових розробок. У роботі удосконалено 

теоретичні засади формування системи організаційно-економічного забезпечення 

соціально-екологічної відповідальності бізнесу, які додатково до існуючих визначають 

стейкхолдерів різного рівня ієрархії, які прямо та опосередковано впливають на рівень 

соціально-екологічної відповідальності та визначають організаційні та мотиваційні 

механізми її забезпечення. 

З метою оцінки соціально-економічної ефективності системи забезпечення 

соціально-екологічної відповідальності бізнесу пропонується авторський підхід, який на 

відміну від існуючих базується на взаємозв’язку між рівнем соціально-екологічної 

відповідальності бізнесу, гудвілом та фінансовими результатами діяльності 

підприємства, а також додатково враховує підвищення рівня соціально-екологічної 

безпеки регіону. 

Напрямок подальших досліджень може бути спрямований на дослідження 

особливостей організаційно-економічного забезпечення соціально-екологічної 

відповідальності підприємств різних галузей. 
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Статья посвящена теоретическим основам формирования системы организационно-

экономического обеспечения социально-экологической ответственности бизнеса. Указанная 

система включает ряд блоков: диагностический, блок внедрения мероприятий социально-

экологической ответственности бизнеса и блок социально-экономической трансформации 

предприятия. Указанные структурные элементы сочетаются в целостный механизм прямыми и 

обратными связями, определяют направления и характер взаимодействия внутри системы. При 

этом определяющая роль во внедрении социально-экологической ответственности бизнеса 

принадлежит стейкхолдерам разного уровня иерархии. В статье приведён авторский подход к 

оценке социально-экономической эффективности системы обеспечения социально-экологической 

ответственности бизнеса, который в отличие от существующих базируется на взаимосвязи между 

уровнем социально-экологической ответственности бизнеса, гудвиллом и финансовым 

результатом деятельности предприятия, а также дополнительно учитывает повышение уровня 

социально-экологической безопасности региона. 
 

Ключевые слова: организационно-экономическое обеспечение, система, социально-

экологическая ответственность, стейкхолдер. 
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The paper is dedicated to theoretical base of organizational and economic system for social and 

environmental responsibility. The system includes a number of elements: diagnostic part, a part of 

implementing social and environmental responsibility, and a part of social and economic transformation 

of a company. The structural elements are combined in a coherent mechanism through direct and 

backward links and determine a direction and nature of interactions within the system. This decisive role 

in implementing social and environmental responsibility belongs to stakeholders of different levels of 

hierarchy. The paper presents the author's approach to evaluation of social and economic efficiency of 

social and environmental responsibility, which unlike existing ones is based on the links between the 

level of social and environmental responsibility, goodwill and financial results of a company and 

additionally considers improvement of social and environmental security in the region. 
 

Keywords: organizational and economic ensuring, system, social and environmental responsibility, 

stakeholder. 
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